
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 63.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015), Комисија за спровођење поступка јавне набавке врши следећу: 

 

 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН 5/2018 

 

Набавка услуга: 

Партија 1. – Израда пројекта за рушење објекта у Александровцу, 

Партија 2. –  Израда пројекта за изградњу кабловског вода за прикључење 

вишепородичног стамбеног објекта у ул. Кнеза Милоша 117 у Жабарима,  

на к.п.бр. 6755 К.О. Жабари из КБТС „Жабари“, 

Партија 3. – Израда енергетских пасоша за ОШ „Дуде Јовић“ у Жабарима и Брзоходу, 

број ЈН 5/2018 

 

 

На страни 1/50  

где стоји: 

 Датум и време: 

Крајњи рок за достављање понуда: 12.02.2018. године до 11
00

 часова 

Јавно отварање: 12.02.2018. године у 11
30

 часова 

Мења и гласи:  

 Датум и време: 

Крајњи рок за достављање понуда: 13.02.2018. године до 11
00

 часова 

Јавно отварање: 13.02.2018. године у 11
30

 часова 

 

На страни 6/50 - III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

Саставни део конкурсне документације су:  

Партија 2. –  Израда пројекта за изградњу кабловског вода за прикључење 

вишепородичног стамбеног објекта у ул. Кнеза Милоша 117 у Жабарима, на к.п.бр. 6755 

К.О. Жабари из КБТС „Жабари“, 

Додата је траса изградње кабловоског вода у Жабарима 

TRASA IZGRADNJE KABLOVSKOG VODA U ZABARIMA.png
 

 

На страни 8/50 – Додатни услови, Кадровски капацитет 

где стоји: 

„За партију 2: 

да у радном односу има минимално 2 (два) дипломирана инжењера (на неодређено или одређено 

време) са једном од лиценци: 

 

Наручилац 
ОПШТИНСКА УПРАВА 

ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

Адреса КнезаМилоша 103 

Место Жабари 

Број ЈН 5/2018 

Број  404-12/2018-01 

Датум 06.02.2018.год. 
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- 312 или 315 – 1 извршилац 

- 351 – 1 извршилац;  

или да су ангажовани ван радног односа по другим уговором који ће решењем бити именовани за 

одговорне пројектанте“ 

 

Мења и гласи: 

„За партију 2: 

да у радном односу има минимално 2 (два) дипломирана инжењера (на неодређено или одређено 

време) са једном од лиценци: 

- 312 или 315 – 1 извршилац 

- 350 – 1 извршилац;  

или да су ангажовани ван радног односа по другим уговором који ће решењем бити именовани за 

одговорне пројектанте.“ 

 

На страни 11/50 – Додатни услови, Кадровски капацитет 

где стоји: 

„За партију 2: 

да у радном односу има минимално 2 (два) дипломирана инжењера (на неодређено или одређено 

време) са једном од лиценци: 

- 312 или 315 – 1 извршилац 

- 351 – 1 извршилац;  

или да су ангажовани ван радног односа по другим уговором који ће решењем бити именовани за 

одговорне пројектанте“ 

 

Мења и гласи: 

„За партију 2: 

да у радном односу има минимално 2 (два) дипломирана инжењера (на неодређено или одређено 

време) са једном од лиценци: 

- 312 или 315 – 1 извршилац 

- 350 – 1 извршилац;  

или да су ангажовани ван радног односа по другим уговором који ће решењем бити именовани за 

одговорне пројектанте.“ 

 

На страни 26/50  

где стоји: 

„За партију 2: 

да у радном односу има минимално 2 (два) дипломирана инжењера (на неодређено или одређено 

време) са једном од лиценци: 

- 312 или 315 – 1 извршилац 

- 351 – 1 извршилац;  

или да су ангажовани ван радног односа по другим уговором који ће решењем бити именовани за 

одговорне пројектанте“ 

 

Мења и гласи: 

„За партију 2: 

да у радном односу има минимално 2 (два) дипломирана инжењера (на неодређено или одређено 

време) са једном од лиценци: 

- 312 или 315 – 1 извршилац 
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- 350 – 1 извршилац;  

или да су ангажовани ван радног односа по другим уговором који ће решењем бити именовани за 

одговорне пројектанте.“ 

 

На страни 41/50  

где стоји: 

„Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 12.02.2017. 

године до 11:00 часова.“ 

 

 

Мења и гласи: 

„Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 13.02.2017. 

године до 11:00 часова.“ 

 

 

 

У прилогу измењена и допуњена конкурсна документација, у Word-u (двоструким кликом 

на текст, на страни број 4. отвара се комплетна конкурсна документација која садржи 50 

страна) 

 

 

Остали услови конкурсне документације остају непромењени. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
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Општинска управа општине Жабари, ул. Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари 

 

 

 

   ОПШТИНА ЖАБАРИ 
    ОПШТИНСКА УПРАВА   

                            ул. Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари, тел: 012/250-114, факс: 012/250-232,  

                                             e-meil: ouzabari.investicije@gmail.com;  www.zabari.rs 

ПИБ 102672556, Матични број 07162456, шифра делатности 8411 

 

 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 
Број: 404-12/2018-01 
Датум: 06.02.2018. год. 

 
ИЗМЕНА И ДОПУНА 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

 
 

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПО ПАРТИЈАМА - УСЛУГЕ 
 
Набавка услуга:  
Партија 1. – Израда пројекта за рушење објекта у Александровцу, 
Партија 2. –  Израда пројекта за изградњу кабловског вода за прикључење 
вишепородичног стамбеног објекта у ул. Кнеза Милоша 117 у Жабарима, на 
к.п.бр. 6755 К.О. Жабари из КБТС „Жабари“, 
Партија 3. – Израда енергетских пасоша за ОШ „Дуде Јовић“ у Жабарима и 
Брзоходу. 
 
 

БРОЈ ЈНМВ: 5/2018 
 

 
 
 
 

 Датум и време: 

Крајњи рок за достављање понуда: 13.02.2018. године до 1100 часова 

Јавно отварање: 13.02.2018. године у 1130 часова 

 
 
 

 
Жабари, фебруар 2018. године 

 
  


